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COMPETITIENIEUWS
COMPETITIELICENTIE 2022
Het nieuwe roeiseizoen gaat binnenkort van start en daarbij hoort de aanvraag van een
nieuw licentienummer. Vergeet niet tijdig het volledig ingevulde licentieformulier in orde
te brengen en af te geven binnen jouw club.
Het licentieformulier kan je via je eigen log-in afhalen van je persoonlijk profiel alsook het
mutualiteitsattest kan afgehaald worden nadat de club alle gegevens correct heeft
ingevuld.

DOPINGLIJST 2022
Naar jaarlijkse gewoonte heeft het Wereldantidopingagentschap WADA haar lijst van
verboden middelen geüpdatet. De vernieuwde lijst trad op 1 januari 2022 in werking.
Lees meer

EERSTVOLGENDE
WEDSTRIJDEN
05/02/2022
GRS ergometerkampioenschappen
13/02/2022
Winterhandicap RSNB
26/02/2022
Brugge Boat Race Cup

WEDSTRIJDINSCHRIJVING
Inschrijven kan vanaf heden via het gesloten inschrijfplatform van I-row.
Vraag zeker het draaiboek op bij info@vlaamse-roeiliga.be.

SPORT EN CORONA
Sporten en bewegen is van groot belang voor zowel jouw lichamelijke als mentale
gezondheid!
In tijden van de corona epidemie moeten we de organisatie hier van af en toe wel
aanpassen en op tijd rust inlassen bij een infectie of na het krijgen van een vaccin.
Via deze infographic kan je een aantal richtlijnen terugvinden, neem bij twijfel contact op
met je (sport)arts.

TOPSPORTNIEUWS
AXEL MUELLER HEADCOACH BELGIAN SHARKS
De Vlaamse Roeiliga kondigt met trots
aan dat Axel Müller de nieuwe
Headcoach van België is sinds begin
januari. Hij is verantwoordelijk voor de

begeleiding en finale selectie van alle
Belgische roeiers.

Axel werd na een uitgebreide
selectieprocedure gekozen omwille van
zijn coach competenties, eerder behaalde
resultaten, ervaring met het opzetten van
een centrale werking, werken in complexe
organisaties en zijn heldere manier van
communiceren.
Lees meer.

ROEIKOMPAS 2022
De Vlaamse Roeiliga organiseert
op woensdagnamiddag 16 februari en
woensdagnamiddag 23 februari de
jaarlijkse testdag voor 11-14 jarigen.
Naast het detecteren van talenten is de
doelstelling een exact beeld te krijgen van
het potentieel roeiers en roeisters in
België. Tijdens de testdag zal de Eurofit
testbatterij afgenomen worden.
Op 16 februari zullen de testen
afgenomen worden in de topsporthal in
Gent, op 23 februari in Hazewinkel. Je
kan kiezen op welke locatie en datum je
het liefst inschrijft. Doelgroep zijn roeiers
en roeisters geboren in 2008 – 2009 –
2010 – 2011.

Inschrijven roeikompas

STAGE BELGIAN SHARKS IN HAZEWINKEL
Onze Belgian Sharks gaan op stage naar Hazewinkel van 6-12 februari. Er zal

voornamelijk in grote boten getraind worden om zich voor te bereiden op de eerste
internationale competities vanaf eind mei.

JUNIORENSTAGE KROKUSVAKANTIE
Tijdens de krokusvakantie staat er een juniorenstage in Gent op het programma van
zondag 27 februari tot woensdag 2 maart. Er zal met een aantal juniorenroeiers gewerkt
worden richting het EK/WK junioren.

RECREATIE
4 en 5 juni 2022
SAVE THE DATE!
Naar aanleiding van het 150-jarig bestaan
van KRNSO en KRCG organiseert
VRL samen met beide clubs een
toertocht van Oostende naar Gent
tijdens het pinksterweekend.
Nadat de editie vorig jaar nog in het water
viel door CoVid, hopen we de tocht in
2022 zoals gepland te laten doorgaan.

Gespreid over 2 dagen zullen onze
deelnemers meer dan 60 kilometer per
boot afleggen. Met mogelijkheid tot
overnachting halverwege, lijkt plezier nu al
verzekerd! Hou alvast 4 en 5 juni vrij in
je agenda!

STUDENTENROEIEN
Na de examen-break zullen onze Gentse
studentenroeiers stilaan de draad terug
oppikken. Naast de studenten die in het
eerste semester al deelnamen, staan ook
heel wat ‘nieuwe’ studenten te popelen

om in 2022 hun eerste stappen te zetten
in de roeiwereld!

OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN
19 februari 2022
OPLEIDINGSDAG BEACH SPRINT ROWING
Beach Sprint Rowing in jouw club? Mis onze introductiedag niet!
Op zaterdagvoormiddag 19 februari organiseert de VRL een introductiedag rond Beach
Sprint. Deze sessies staan open voor clubs, coaches en iedereen die hier interesse in
heeft.

Gedurende deze halve introductiedag
komen verschillende thema's aan bod:
Hoe ontwikkel je BSR in je roeiclub:
tips en tricks – Samantha English
Reglementen en veiligheid
Belgische kust – Koen De Gezelle
Info rond materiaal, afstelling,
training – Koen De Gezelle
BSR reglementen – Patrick
Rombaut
Be there!

Inschrijven Beach Sprint Dag

10 maart 2022
BIOMECHANISCHE BEGELEIDING
De VRL organiseert op donderdagavond 10 maart om 19u in het kader van de VTS plus
marathon de bijscholing ‘de biomechanische begeleiding van onze Belgian Sharks’,
gegeven door Ine Van Caekenberghe. In deze bijscholing bekijken we de methodes die
gebruikt worden om de technische uitvoering te analyseren en het proces dat gevolgd

wordt van observatie van technische groeipunten tot het toepassen van deze
techniekaanpassingen in competitie.

Inschrijven bijscholing biomechanica

Je kan ook inschrijven voor heel wat andere interessante bijscholingen tijdens de 2e editie
van de VTS Plus Marathon, georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool: elke
weekavond van maandag tot donderdag (tussen 7 maart en 31 maart) worden talloze
webinars georganiseerd, met stuk voor stuk kwaliteitsvolle sprekers!
Klik hier om het volledige programma te bekijken.

PRESENTATIES BIJSCHOLINGEN
Op 10 januari en 31 januari organiseerde de Vlaamse Roeiliga enkele interessante
bijscholingen. Klik op het onderwerp om de presentatie te bekijken.
Antidoping (Guido Steens)
Krachttraining (Alessandro Colosio)
Mental coaching (Els Snauwaert)

VRL VERHUURT
Tijdens de Krokus- en de Paasvakantie
verhuurt VRL haar ergometers!
Wil je tijdens deze periode je conditie op
peil blijven houden bij jou thuis? Dat
kan! Huur nu een ergometer en blijf een
gans jaar fit!
Let op: slechts 8 ergometers beschikbaar
per periode!
Hierdoor werken we volgens het principe:
"First come, first serve"!

VERHUURPERIODE KROKUSVAKANTIE: maandag 14/2 t.e.m. vrijdag 4/3 (3 weken)
maandag 14 februari (ophalen)
vrijdag 4 maart (terugbrengen)
VERHUURPERIODE PAASVAKANTIE: maandag 28/03 t.e.m. vrijdag 15/4 (3 weken)
maandag 28 maart (ophalen)

vrijdag 15 april (terugbrengen)
PRIJS:
Huur: €75 voor periode van 3 weken
Waarborg: €250

Ergometer huren

CLUBNIEUWS
I-ROW PROFIEL VOOR ROEIERS
Na het I-Row platform voor onze roeiclubs, is er nu ook een login voor de roeiers zelf.
Als roeier krijg je vanaf nu toegang tot ons ledenplatform met uw mailadres en toegestuurd
paswoord.
Wat kan je doen op I-Row
- Toegang tot je eigen profiel
- Beheer je eigen gegevens
- Overzicht van je geroeide wedstrijden
- Al je wedstrijdresultaten
- Zicht op je inschrijvingen voor komende wedstrijden
...maar ook:
- Licentie downloaden
- Mutualiteitsattest afhalen
Wil jij hiervan ook gebruik maken en neem je graag een kijkje op je profiel? Zorg dan zeker
dat je huidig, correct mailadres in onze bestanden komt!

GEZOCHT
Ben je tussen 14 en 18 jaar oud? Heb je
altijd al eens willen acteren? Dan is dit
jouw kans!
Voor de langspeelfilm SKIFF van Cécile
Verheyden (Undercover,wtFOCK,
Diamonds) die op Hazewinkel opgenomen
wordt, is er een oproep naar acteurs
binnen de roeiwereld.
Schrijf je in via deze link.
Je kan meer info terugvinden via
Miragefilms of Castingcallskiff.

OPROEP VOOR NIEUWE KETNET REEKS
'DOORZETTERS'
Het productiehuis “De Mensen” wenst een
mini-reeks te maken rond jongeren die
echte doorzetters zijn.
Ze hebben eerder o.a. “De Strafste
Sporter” gemaakt met jonge
topsporttalenten en een heel straffe minireeks rond jongeren met littekens.
Daar willen ze graag ook een sportverhaal
bij.

Ze zijn op zoek naar jongeren (8-16 jaar) die na een moeilijk moment in hun leven
(fysiek, mentaal, sociaal,…) toch terug recht krabbelen en voor een hoog sportief doel
gaan. De rol die sport speelt om hen recht te houden en te vormen willen ze graag
benadrukken.

Bij interesse mag je een mailtje sturen naar Pim Raaben: pim.raaben@vlaamseroeiliga.be

EHBO IN JE SPORTCLUB
Helaas kan het soms eens mislopen op of naast het sportveld of de sportmat en komen we
in aanraking met (lichte) verwondingen en blessures. In zo’n situatie is het van groot
belang dat je eerste hulp kan bieden aan de persoon in kwestie, gebruik makend van het
juiste materiaal aanwezig in de sportclub.
Gezond Sporten Vlaanderen helpt je sportclub hier graag bij!

🧰

Als Vlaamse sportorganisatie kan je een EHBO-koffer bestellen bij EHBO-koffer.nl

waarbij je geniet van 10% korting door gebruik te maken van de kortingscode ‘gezondsporten’.

🩹 Gezond Sporten biedt in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool en Rode Kruis
Vlaanderen een e-learning ‘Eerste hulp in de sportclub’ aan zodat iedere medewerker,
trainer, sporter of vrijwilliger in een sportclub EHBO zou kunnen bieden indien nodig.
Hierbij ontvang je een erkend bijscholingsattest van de Vlaamse Trainersschool!

👀 Neem een kijkje op gezondsporten.be om meer te weten te komen over EHBO in de
sportclub!

18 tot 25 feburari 2022
WEEK TEGEN PESTEN
Van 18 tot 25 februari 2022 is er opnieuw
de Vlaamse week tegen pesten. Dit is
een actie van het netwerk ‘kies kleur

tegen pesten’. We doen dit jaar als
sportsector massaal mee dus vergeet
zeker jullie STIP it foto’s of acties op
social media te posten! STIP staat voor
Samen Tegen Iemand Pesten.
Meer info over de week vind je hier!

27 februari tot 6 maart 2022
WEEK VAN DE VRIJWILLIGER
Van 27 februari tot 6 maart is het weer
zover: dan is het opnieuw de week van de
vrijwilliger!
Zonder vrijwilligers zou de sportsector niet
zijn wat ze nu is. Tijdens deze week is het
dan ook het ideale moment om alle
vrijwilligers te bedanken die zich
dagelijks inzetten voor hun sport.

BESTUURSNIEUWS
RICHTLIJNEN SPORT VANAF 28 januari 2022
Tijdens het sporten zelf gelden er geen
beperkende maatregelen.
Sportactiviteiten kunnen op een normale
manier plaatsvinden. We vragen alle
sporters om zich in deze periode extra
gedisciplineerd te gedragen en de
geldende richtlijnen strikt op te volgen. Er
gelden wel verschillende beperkende
maatregelen voor publiek en
controlerende maatregelen met
betrekking tot de toegang tot en het
beheer van sportinfrastructuur.
bron: Sport Vlaanderen

Richtlijnen Sport

VRIJWILLIGERSVERGOEDING 2022
De maximale bedragen van de forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers
worden jaarlijks geïndexeerd. In 2022 bedraagt het plafond van de kostenvergoeding
36,84 euro per dag en 1.473,37 per jaar.
Naast de gewone forfaitaire onkostenvergoeding bestaat er ook een verhoogde
forfaitaire onkostenvergoeding. Voor deze vrijwilligers bedraagt het jaarlijks maximale
bedrag € 2.705,97 voor bepaalde categorieën van vrijwilligers in de sportsector.
Lees meer
Bron: www.vlaanderenvrijwilligt.be

HET STATUUT VERENIGINGSWERK. HOE ZIT DAT
NU?
Op 1 januari 2022 zou een definitieve regeling van start gaan voor verenigingswerkers.
Maar ondanks de politieke belofte is die nog niet klaar. Sportclubs worden zo opnieuw
in de kou gezet. Wat weten we nu al? We lijsten het voor je op in onze kennisbank.
Zodra alle officiële informatie bekend is, zullen we jullie correct informeren over de
toepassing van de regeling. We plannen alvast een webinar op 23 februari voor alle
geïnteresseerden!
Opgelet! De datum van het webinar is gewijzigd (van 7 naar 23 februari). Was je al
ingeschreven? Dan blijft de inschrijving geldig.
bron: Vlaamse Sportfederatie

NIEUWS
KONINKLIJKE
BELGISCHE
ROEIBOND

COUPE DE LA JEUNESSE 2022

Coupe de la Jeunesse 2022 gaat dit jaar
door in Spanje, Castrelo de Mino op 5/6
& 7 augustus.
Winter meeting & Ordinay Delegate
Assembly werd bevestigd en gaat door
op 19 februari ’22 in Castrelo de Mino
zelf.

WORLD ROWING NIEUWS
Drie kandidaten zijn voorgesteld voor
volgende 2 World Rowing commissies
& werkgroep:
Sports Medicine Commission:
Ruben De Gendt
Para Rowing Commission:
Fransiska Bossuyt
Gender Equality, Diversity and
Inclusion Advisory Group:
Gwenda Stevens

BOIC NIEUWS
BOIC Algemene Vergadering staat
gepland op 10 juni 2022.

EKU23 HAZEWINKEL 2022 - OC draait op volle toeren
Wenst U deel uit te maken van een uitzonderijk evenement en uw steentje bij te
dragen en op die manier vele jonge roeiers en roeisters te motiveren.?
Aarzel niet om ons team vrijwilligers te komen versterken.
Geef jouw naam op via mailadres oc@rowing.be

VARIA
We nemen bedroefd afscheid van Carla
Galle
Carla Galle, administrateur-generaal
van Bloso van 1991 tot 2013, het
vroegere Sport Vlaanderen, is
overleden. Haar hart voor sport was groot
en ze heeft steeds haar stempel gedrukt
op het sportbeleid in Vlaanderen en de
Vlaamse sportwereld. We wensen haar
familie en vrienden veel sterkte toe.
bron: Sport Vlaanderen
Lees meer over Carla Galle

STEM MEE VOOR SPORTVERDIENSTE 2021
Stem mee voor de trofeeën voor SPORTVERDIENSTE 2021 van de STAD GENT!
Op vrijdag 11 maart vindt de uitreiking van de Trofeeën voor Sportverdienste 2021
plaats.
Stad Gent bekroont hiermee de opvallende prestaties, personen en initiatieven uit het rijke
Gentse sportlandschap.
Ook de prestaties uit de roeiwereld werden met veel interesse gevolgd. Zo zijn Tim
Brys, Aaron Andries en KRCG - Koninklijke Roeivereniging Club Gent bij de
genomineerden om de prijs in ontvangst te nemen.
Stemmen kan tot 20 februari.
Laat als Gentenaar ook jouw stem horen en stem mee!

Stem

WIST JE DAT...
… Sport Vlaanderen opnieuw groen licht geeft aan de VRL voor de innovatieve
dossiers ‘EXR game Rowing’ en ‘Beach Sprint Rowing’?
… de kalender voor 2022 online staat! De lottrekking en resultaten worden aangevuld van
zodra deze bekend zijn!
… Ward Lemmelijn één van de deelnemers zal zijn in het nieuwe VTM programma ‘De
Verraders’? Volg het vanaf 7 februari om 20u35 op VTM en VTMgo!
… roeiclub KRNSO tijdens het Feest van de Sport in Oostende met liefst 3 van de 6
trofeeën naar huis mocht gaan? Dikke proficiat!
Jeugdsportploeg van het jaar : 8+JW KRNSO
Jeugdsportster van het jaar : Astrid Van Roy
Sportman van het jaar : Marlon Colpaert
… elke recreatieve en competitieve sporter die in georganiseerd verband sport,
gecontroleerd kan worden op doping?
… Velektro officiële partner is van Olympisch atleet en Belgian Shark Tim Brys? De
aankondiging kan je hier bekijken.
… we nog steeds op zoek zijn naar vrijwilligers die de werking van de Vlaamse Roeiliga
willen ondersteunen. Deelnemers begeleiden in onze EXR-booth, een Beach Sprint
wedstrijd of toch nog liever iets anders? Neem een kijkje op onze website voor meer info.
Schrijf je nu in en vermeld zeker welke projecten jouw interesse hebben.
… we in december enkele bekende roeigezichten mochten spotten in het programma De
Strafste Sporter op Ketnet met Imke Courtois? Je kan dit hier zeker eens herbekijken!
Roeier Justin van Koninklijke Roeivereniging Club Gent, coach Maximiliaan Renier van
Koninklijke Roeivereniging Brugge en Belgian Shark Ward Lemmelijn leren sportieve kids
de knepen van het roeien ... en dat gebeurt met vallen en opstaan op de watersportbaan
van Sport Vlaanderen Willebroek.
... Olympisch Nieuw-Zeelandse roeier Hamish Bond na drie gouden medailles zijn
riemen aan de haak hangt? Lees meer

Kalender

02/02/2022
05/02/2022
06-12/02/2022
13/02/2022
16/02/2022
19/02/2022
23/02/2022
25-26/02/2022
26/02/2022
27/02-02/03/2022

Bestuursorgaan Vlaamse Roeiliga
GRS ergometerkampioenschappen
Stage Belgian Sharks Hazewinkel
Winterhandicap RSNB
Roeikompas Gent
Introductiedag Beach Sprint Rowing
Roeikompas Hazewinkel
World Rowing Indoor Championships (virtueel)
Brugge Boat Race Cup
Juniorenstage Gent
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